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                         PATVIRTINTA: 

                            UAB „Trakų autobusai“ direktoriaus 

                         2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 31 

 

 

UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ RIZIKŲ VALDYMO APRAŠAS IR METODIKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1 Rizikų valdymo aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas diegti UAB „Trakų 

autobusai“ (toliau – Bendrovė)  vienodą rizikų valdymo sistemą pagal tarptautinėje praktikoje 

taikomus COSO ERM standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo 

principus bei atsakomybes.  

1.2 Bendrovė rizikų valdymą supranta kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų 

valdymą, metodiškai įvertinant rizikų poveikį bei tikimybę ir taikant tinkamas valdymo 

priemones.  

1.3 Bendrovė nuosekliai laikosi požiūrio, kad užtikrinant sklandų veiklos strategijos 

įgyvendinimą, tinkamas rizikos valdymas yra būtina prielaida didinant Bendrovės veiklos 

efektyvumą ir valdymo kokybę, užtikrinant saugią aplinką darbuotojams bei kuriant interesantų 

pasitikėjimą Bendrove. 

1.4 Rizikų valdymą Bendrovėje reglamentuoja rizikų valdymo aprašas, tvirtinamas  

Bendrovės direktoriaus įsakymu; 

1.6 Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo  metodika (toliau – Metodika), 

tvirtinama Bendrovės direktoriaus įsakymu. 

1.7 Politika peržiūrima ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Keičiantis Bendrovės 

strateginėms kryptims, tikslams, rinkos sąlygoms ar kitiems išoriniams/vidiniams veiksniams, 

kurie įtakoja  Bendrovės veiklą, Politika gali būti peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. 

1.8 Už Politikos parengimą ir atnaujinimą yra atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas 

darbuotojas. 

 

 

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI, RIZIKŲ TIKSLAI  

IR PRINCIPAI 

 

2.1 Rizika - Bendrovėje rizika yra traktuojama kaip neplanuotų įvykių, kurie gali paveikti 

Bendrovės strategijos įgyvendinimą ir veiklos tikslų siekimą tiek neigiamai, tiek teigiamai, 

galimybė. 

2.1.1 Rizikos įvertinimas - sisteminis procesas, kuris padeda valdyti informaciją, skirtą 

sprendimų dėl rizikos priėmimui rizikos valdybos procese. Jis susideda iš galimų pavojų, 

identifikavimo ir rizikos, susijusios su šių pavojų buvimu, analize bei nustatymu. 

2.1.2 Rizikų valdymas - tai visuose Bendrovės lygiuose vykstantis struktūrizuotas, 

suderintas ir nenutrūkstamas procesas, skirtas identifikuoti, įvertinti, prioretizuoti rizikas, sudaryti 

rizikų valdymo planą, jį įgyvendinti, atlikti nustatytų rizikų ir rizikų valdymo plano įgyvendinimo 

monitoringą bei eskalavimą. 

2.1.3 Rizikos lygio sumažinimas – veiksmai, kurių imtasi siekiant sumažinti žalos 

(pavojų) atsiradimo galimybę bei tokios žalos (pavojų) rimtumą. 
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2.1.4 Rizikos nustatymas – rizikos palyginimas su pateiktais rizikos kriterijais naudojant 

kiekybinę ar kokybinę skaičiavimo sistemą siekiant nustatyti rizikos dydį. 

2.1.5 Rizikos veiksnys – grėsmė galinti pakenkti, sukelti pavojų. Veiksnys gali būti 

fizinis, biologinis ar cheminis. 

2.1.6 Vertinamoji analizė – veikla, atliekama analizuojamo dalyko tinkamumui, 

adekvatumui, rezultatyvumui, siekiant užsibrėžtų tikslų, nustatyti. 

2.1.7 Rizikos nuostoliai – apima žmonių sužalojimą, turto sunaikinimą. 

2.1.8 Rizikos turinys - turinį sudaro rizikos priežastys, rizikos įvykiai, jų sukeltos 

pasekmės ir rizikų valdymo priemonės. 

Galimos rizikos priežastys : 

 Veiklos, procesai, procedūros; 

 Technologijos; 

 Personalas; 

 Išorės aplinka (saugumas, teisė, reguliavimas); 

 Finansavimas; 

 Planavimas ir kontrolė; 

 Kiti procesai / veiklos; 

 Pirkimai. 

Įvykiai sukėlę rizikas: 

 Sukčiavimas; 

 Pirkimai; 

 Incidentai; 

 Katastrofos, atakos; 

 Infrastruktūros pažeidimai ir kt. 

Rizikų sukelti padariniai: 

 Padariniai įmonės veiklai; 

 Nukenčia įmonės reputacija; 

 Neigiamos pasekmės įmonės finansams. 

 

2.2 Rizikų valdymo tikslas. 

Pagrindinis rizikų valdymo tikslas – užtikrinti savalaikį potencialių rizikų identifikavimą, 

tinkamą jų įvertinimą, valdymą bei greitą sureagavimą, keičiantis Bendrovės kontekstui ar 

aplinkai, kurioje ji veikia. Rizikų valdymas ne tik užtikrina galimų rizikos „nuostolių“ 

sumažinimą, bet ir  galimybių, kurių Bendrovė neišnaudoja, paiešką ir tinkamą išnaudojimą. 

 Tikslui pasiekti Bendrovė: 

 Identifikuoja potencialias rizikas, keliančias grėsmę kasdieninės veiklos vykdymui 

ir tikslų pasiekimui; 

 Taiko vienodą modelį rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui visuose 

struktūriniuose padaliniuose; 

 Vykdo nuolatinį rizikų valdymo monitoringą ir eskalavimą. 

2.3 Rizikų valdymo principai. 

Siekiant užtikrinti efektyvų rizikų valdymą, Bendrovėje vadovaujamasi šiais principais: 

 Vertės išsaugojimo ir jos kūrimo. Reiškia, kad rizikų valdymas tiesiogiai 

prisideda prie Bendrovės strategijos įgyvendinimo ir veiklos tikslų pasiekimo bei 

veiklos gerinimo, padedant tinkamai pasiruošti, reaguoti į neigiamus įvykius, 
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sumažinti jų poveikį ir (ar) tikimybę. Rizikų valdymo scenarijai ir priemonės 

parenkamos taip, kad prisidėtų prie Bendrovės tikslų pasiekimo ir veiklos 

gerinimo. 

 Integralumas į Bendrovės veiklos procesus. Reiškia, kad rizikų valdymas 

yra kasdienės veiklos valdymo, kontrolės, planavimo bei pokyčių valdymo dalis. 

Siekiame, kad rizikų valdymas būtų efektyvus, o priemonėms skirtos lėšos būtų 

paskirstytos racionaliai ir ekonomiškai pagrįstai. Rizikų valdymas turi 

padėti Įmonės valdymo organams ir vadovams priimti geriau informuotus 

sprendimus bei prioretizuoti veiksmus, įvertinant galimas alternatyvas ir jų 

pasekmes. Rizikos valdymas yra kiekvieno darbuotojo atsakomybės dalis ir yra 

integruotas į visus procesus, nuo strateginio planavimo iki pokyčių valdymo. 

 Informacijos aktualumas ir patikimumas  reiškia, kad rizikų valdymas 

paremtas patikimais istoriniais duomenimis, stebėjimu, patirtimi ir ekspertiniu 

vertinimu. 

 Savalaikiškumo principas reiškia, kad Bendrovės valdymo organai, vadovai ir 

kiti atsakingi darbuotojai turi būti laiku ir tinkamai informuoti bei įtraukti į rizikų 

valdymo procesą, užtikrinant jo naudingumą. 

 Sprendimų priėmimas. Rizikų valdymas yra pagrindas sprendimų priėmimui, 

leidžiantis įvertinti alternatyvas, išskirti prioritetus ir pasirinkti geriausias veiksmų 

kryptis. 

 Savarankiškumo principas reiškia, kad Bendrovė, remiantis rizikų valdymo 

metodika, savarankiškai veikia savo kompetencijos ribose, prisiimdami 

atsakomybę už jų kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimą, nepriklausomai 

nuo to, ar atitinkamos veiklos sritys yra reguliuojamos. Bendrovė ir jos valdymo 

organai turi nepriklausomai vertinti, ar vadovavimasis Bendrovės valdymo 

politika nepažeidžia atitinkamos Bendrovės, jos kreditorių, akcininkų ar kitų 

suinteresuotų šalių interesų. 

 Sistemingas, struktūruotas ir savalaikis požiūris į rizikos valdymą prisideda 

prie šio proceso veiksmingumo ir nuoseklių, palyginamų, atkartojamų ir patikimų 

rezultatų užtikrinimo. 

 Geriausia prieinama informacija. Rizikos vertinimas Bendrovėje atliekamas 

ekspertiniu būdu, tačiau nuolat papildomas naujais kiekybiniais ir kokybiniais 

rezultatais, rodikliais, kaupiamais istoriniais duomenimis, siekiant tikslaus ir 

savalaikio jų įvertinio ir efektyviausių rizikų valdymo priemonių nustatymo. 

 Suderinamumas. Rizikos valdymo veiksmai turi būti pasirinkti, atsižvelgiant į 

sritį, kurioje rizika kyla, aplinkybes ir kontekstą. 

 Proporcingumas. Rizikų eliminavimui ar jų pasireiškimo tikimybės/poveikio 

minimizavimui skiriami kaštai ir ištekliai turi būti proporcingi naudai, kuri 

gaunama eliminavus rizikas ir/arba minimizavus jų poveikį. 

 Skaidrumas. Visa informacija, susijusi su rizikų indentifikavimu, valdymu, rizikų 

eliminavimu/minimizavimu teikiama Bendrovės direktoriui nustatytu 

periodiškumu. 

 Dinamiškumas, reagavimas į pokyčius ir pasikartojimą. Rizikos reitingavimas 

Bendrovėje atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus peržiūrint ir 

pervertinant identifikuotas ir kilusias rizikas. 
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 Nuolatinis tobulinimas. Rizikų identifikavimo ir vertinimo procesas yra 

tobulinamas, įvertinant Bendrovės sukauptas žinias ir įgytą patirtį. 

 

III. RIZIKŲ VALDYMO MODELIS 

 

3.1 Bendrovė taiko rizikų valdymo modelį sudarytą iš 5 etapų (1 paveikslas). Kiekvieno 

etapo dalyviai aprašyti žemiau. (2 paveikslas). 

3.2 Rizikų valdymo proceso dalyvių atsakomybės: 

 

 

Direktorius atsakingas už:  Rizikų identifikavimo, vertinimo ir reitingavimo proceso 

iniciavimą Įmonės mastu; 

 Rizikų valdymo politikos patvirtinimą; 

 Rizikų žemėlapio ir rizikų valdymo planų patvirtinimą bei 

užtikrinimą, kad rizikų valdymas ir su juo susijusios 

priemonės atitinka Įmonės strategiją; 

 Rizikų žemėlapio peržiūrą ne rečiau kaip kartą per metus ir 

pasiūlymų teikimą dėl rizikų reitingavimo ir/arba naujų 

rizikų įtraukimo į Įmonės rizikų žemėlapį; 

 Rizikų valdymo plano įgyvendinimo sekimą nustatytais 

laiko intervalais; 

 Pasiūlymų teikimą dėl rizikų valdymo proceso tobulinimo; 

 Rizikų turinčių statusą „labai didelė rizika“, stebėjimą ne 

rečiau kaip 2 kartus per metus; 

 Neplaninių rizikų valdymo plano aptarimų, iniciavimą 

(įvykus reikšmingiems pokyčiams Įmonės išorinėje arba 

vidinėje aplinkoje). 

Padalinio vadovas ir 

vadybininkai, paskirti 

darbuotojai atsakingi už: 

 

 

 Prižiūrimos darbo srities rizikų identifikavimo ir vertinimo 

proceso užtikrinimą; 

 Sprendimo priėmimą dėl prižiūrimos darbo srities rizikų 

reitingo; 

 Bendro Įmonės rizikų žemėlapio sudarymą; 

 Prižiūrimos darbo srities rizikų valdymo plano įgyvendinimą 

ir kontrolę; 

 Rizikų identifikavimą, vertinimą ir reitingavimą 

(priklausomai pagal veiklos pobūdį); 

 Užduočių, skirtų rizikoms eliminuoti ir/arba jų reitingui 

sumažinti, vykdymą; 

 Užduočių, skirtų rizikoms eliminuoti ir/arba jų reitingui 

sumažinti, delegavimą pavaldiems darbuotojams. 

Rizikų registro kuratorius 

atsakingas už: 

 

 Įmonės bendro rizikų registro vedimą: surenka informaciją 

apie indentifikuotas rizikas, jų vertinimą ir reitingavimą iš 

padalinių vadovų. Rizikos peržiūrimos ar nėra dubliavimosi 

Įmonės mastu ir sugrupuojamos registre pagal Įmonėje 

patvirtintą Metodiką; 

 Rizikų registro savailaikį atnaujinimą: papildymą naujomis 
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rizikomis, rizikų reitingo statuso sekimą; 

 Susirinkimų organizavimą rizikų identifikavimo, vertinimo, 

reitingavimo ir informacijos atnaujinimo klausimais; 

 Informacijos teikimą direktoriui rizikų valdymo plano 

įgyvendinimo klausimais. 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupė atsakinga už: 

 Rizikų valdymo plano peržiūrą; 

 Užduočių vykdymo ir atskirų priemonių efektyvumo 

kontrolės atlikimą; 

 Patikrų išvadų ir rekomendacijų dėl rizikų valdymo proceso 

tobulinimo pasiūlymų teikimą Įmonės vadovybei. 

 

1. Pav. Rizikų valdymo modelis. 

 
 

  

2. Pav. Rizikų valdymo proceso dalyviai. 

 
 

IV. RIZKŲ VALDYMO METODIKOS. PASKIRTIS BEI VARTOJAMOS 

SĄVOKOS 

4.1 Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – 

nustatyti rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo proceso etapus, identifikuoti proceso 
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dalyvius kiekviename organizacinės struktūros lygmenyje, apibrėžti proceso dalyvių funkcijas ir 

atsakomybes.  

4.2 Ši metodika taikoma visoje Bendrovėje kiekviename struktūriniame vienete. 

Metodika privalo vadovautis visi Bendrovės darbuotojai. 

4.3.1 UAB „Trakų autobusai“ – Bendrovė.  

4.3.2 Vadovybė – direktorius, vyr. buhalteris.  

4.3. Padalinio vadovas ir vadybininkai – Bendrovės struktūrinio vieneto vadovas, 

vadybininkai.  

4.3.4 Rizikų registro kuratorius - (administratorius-personalo specialistas).  

4.3.5 Struktūrinis vienetas – Bendrovės skyrius, padalinys. 

4.3.6 Rizikos pasireiškimo tikimybė – tikėtina įvykio galimybė.  

4.3.7 Rizikos įtaka – reiškinio, keliančio rizikos atsiradimą, dydis, nesant ar esant 

neveiksniems rizikos valdymo mechanizmams. 

4.3.8 Rizikų reitingavimas – procesas, kurio metu rizikai priskiriamas tam tikras 

statusas, atsižvelgiant į rizikos pasireiškimo tikimybę ir rizikos įtaką. 

4.3.9 Rizikų žemėlapis – rizikų vizualus atvaizdavimo įrankis, leidžiantis prioretizuoti 

Bendrovės rizikas. 

4.3.10 Rizikų valdymas – tai visuose Bendrovės lygiuose vykstantis struktūrizuotas, 

suderintas ir nenutrūkstamas procesas, skirtas identifikuoti, įvertinti, prioretizuoti rizikas, sudaryti 

rizikų valdymo planą, jį įgyvendinti, atlikti nustatytų rizikų ir rizikų valdymo plano įgyvendinimo 

monitoringą bei eskalavimą. 

4.3.11 Stebėsena – periodinis stebėjimas (nustatytais laiko intervalais)  ar įvertinimas, 

nurodantis nuokrypį nuo tikėtino ar užsibrėžto tikslo/rezultato. 

4.3.12 Rizikų valdymo priemonių planas – rizikos valdymo dalis, detalizuojanti 

numatomas kontrolės/prevencijos priemones rizikai valdyti. Rizikų valdymo priemonių planai 

gali būti rengiami konkrečiam procesui, projektui, Bendrovės ar jos struktūriniam vienetui. 

4.3.13 PESTEL analizė – Bendrovės išorinių veiksnių (rizikų) analizės metodas, kuris 

padeda įvertinti esamą Bendrovės padėtį ir išorinių veiksnių (makro aplinkos) galimą poveikį. 

 

V. RIZIKOS ANALIZĖS BŪDAI 

 

5.  Bendrovėje naudojami trys pagrindiniai rizikos analizės būdai: 

 Kokybinė analizė – kai rizikos įtaka ir tikimybė nusakoma žodžiais. 

 Pusiau kiekybinė analizė – kai kokybinės analizės aprašymams (skalėms) 

priskiriamos skaitinės reikšmės. 

 Kiekybinė analizė – kai rizikos lygis (reitingas) nusakomas skaitine verte, 

atitinkančia rizikos tikimybės ir įtakos dydžius, kai jie gali būti išmatuojami. Šis 

metodas daugiausia naudojamas vertinant finansines rizikas. 

VI. RIZIKŲ KLASIFIKAVIMAS 

 

6.1 Potencialios Bendrovės rizikos grupuojamos į vidines (mikro) ir išorines (makro) 

rizikas. Vidinės ir išorinės rizikos klasifikuojamos į du lygius: 

 I lygio klasifikacija rizikas suskirsto į stambias veiklos sritis. 

 II lygio klasifikacija detalizuoja rizikas pagal vykdomas veiklas ir aplinką, 

kurioje Bendrovė veikia.  
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6.2 Mikro aplinka – tai visuma jėgų, kurioms Bendrovė, siekdama savo tikslų, gali daryti 

įtaką (poveikį). Tiriant mikro aplinką, analizuojamos pagrindinės sritys (žr. 1 pav.): 

 Valdymas – identifikuojamos rizikos, susijusios su Įmonės etikos ir kultūros 

standartų vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų nebuvimo, neefektyvu, 

netinkamu jų vykdymu, netinkamu atsakomybių paskirstymu, neefektyvia 

organizacine struktūra, neefektyviu rizikų valdymu ir kt.; 

 Strategija ir pokyčių valdymas – identifikuojamos rizikos, susijusios su 

Bendrovės reorganizacija, veiklos planavimu, nepalankių ir klaidingų sprendimų 

priėmimu ir/arba netinkamu jų įgyvendinimu; 

 Pagrindinė veikla – identifikuojamos rizikos, susijusios su pagrindine Bendrovės 

vykdoma veikla; 

 Infrastruktūra (palaikomosios funkcijos) – identifikuojamos rizikos, susijusios su 

Įmonės palaikomųjų funkcijų įgyvendinimu. 

 
3 pav. Vidinių rizikų klasifikavimas. 

 

6.3. Makro aplinka – tai visuma jėgų, kurios įtakoja Įmonės strateginių tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą, bet Bendrovė negali tiesiogiai jų įtakoti. 

Makro aplinkos (išorinių rizikų) identifikavimas ir analizė atliekama pagal PESTEL modelį (žr. 4 

pav.).  

1. Valdymas 

1.1. Etika ir įstaigos 
kultūra 

1.2.Bendrovės valdymas ir 
atskaitomumas 

1.3. Rizikos 
valdymas ir auditas 

2.Stategija ir pokyčių 

valdymas 

2.1. Pokyčių 
valdymas 

2.2. Strateginis planavimas ir 
vykdymas 

2.3. Dalyvavimas 
formuojant NVŠ 

politiką 

3. Pagrindinė veikla 

3.1. Keleivių 
pervežimas 

užsakomaisiais ir 
specialiaisiais 

reisais 

3.2. Keleivių 
pervežimas  
vietiniais ir 

priemiestiniais 
reisais 

3.3. Moksleivių 
pavežėjimas 

3.5. Turto nuoma 

4. Infrastruktūra 

4.1. Apskaita, 
veiklos planavimas 

ir kontrolė 

4.2. Finansų 
valdymas 

4.3. Personalo 
valdymas 

4.4. Vadybos 
sistemos 

4.5. IT strategija ir 
sauga 

4.6. DSS 

4.7. Turto valdymas 

4.8.Komunikacija 
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4 pav. PESTEL analizės modelis. 

 

6.4 Makro aplinkos veiksniai apima: 

 Politinius veiksnius, formuojančius politinę aplinką ir normatyvinių aktų 

sistemą, kurią sudaro pasaulio bendrijos, ES, tarptautinių organizacijų, Lietuvos 

Respublikos normatyviniai aktai, strategijos, politikos; 

 Ekonominius veiksnius, kurie lemia valstybės vykdoma pinigų masės, 

investicinės aplinkos, kredito teikiamų palūkanų normos politika, konkurencija, 

kainodara ir kt.; 

 Socialinius veiksnius, apimančius demografinius, vertybių, gyvensenos ir kitus 

pokyčius, būdingus tam tikram visuomenės raidos etapui;  

 Technologinius veiksnius, apimančius rizikas, atsirandančias dėl naujų 

technologijų, informacijos srautų poveikio įmonės veiklai; 

 Aplinkosauginius veiksnius, apimančius rizikas, susijusias su poveikiu aplinkai; 

 Teisinius veiksnius, apimančius įstatymus, reglamentuojančius bendras įmonės 

veiklos sąlygas, mokesčius, darbo santykius ir pan. 

VII. RIZIKŲ IDENTIFIKAVIMO, VERTINIMO IR VALDYMO PROCESAS 

  

7.1 Rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas yra valdymo ir kontrolės sistemos 

dalis, kurių pagrindiniai principai yra įgyvendinami per rizikų valdymo procesą (žr. 5 pav.), 

pagrįstą tinkamai veiklos valdymo lygmenyje apibrėžtomis ir paskirstytomis pareigomis bei 

atsakomybėmis. 
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5pav. Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo proceso eiga 

 

7.2 Rizikų identifikavimo ir vertinimo procesas atliekamas vieną kartą per metus 

einamųjų metų antrą ketvirtį.  

7.3 Vidinių ir išorinių Bendrovės rizikų identifikavimą pagal šios Metodikos VI 

skyriuje aprašytą klasifikavimą atlieka: 

 Bendrovės vadovybė; 

 Padalinio vadovas ir vadybininkai; 

Bendrovės direktorius ir 

Rizikų registro kuratorius 

(administratorius-personalo 

specialistas) 

 

 Bendrovės direktorius

Rizikų registro kuratorius 

(administratorius-personalo 

 specialistas)

Bendrovės vadovybė 

 (direktorius, vyr. buhalteris)

Rizikų registro kuratorius 

(administratorius-personalo 

specialistas) 

 

Vidinių ir išorinių rizikų 

identifikavimas (priklausomai 

pagal veiklą), pasireiškimo 

 tikimybės ir įtakos įvertinimas

Įdentifikuotų rizikų peržiūra, 

sprendimo priėmimas dėl 

identifikuotų rizikų ir jų 

 įvertinimo

Bendrovės rizikų  registro 

sudarymas (atnaujinimas) 

 pagal identifikuotas rizikas

Bendrovės rizikų registro 

peržiūrėjimas, rizikų reitingo 

nustatymas „didelių“ ir 

 „kritinių“ rizikų išrinkimas

Bendrovės rizikų žemėlapio 

 sudarymas

Rizikų valdymo veiksmų 

plano parengimas, užduočių 

suformulavimas, atskaitingų 

asmenų priskyrimas, laiko 

 terminų nustatymas

Padalinio vadovas ir 

 vadybininkai
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 Rizikų registro kuratorius (administratorius-personalo specialistas); 

 kiti direktoriaus paskirti/įgalioti darbuotojai. 

7.4 Identifikuotos rizikos surašomos į FORMĄ „Bendrovės vidinės ir išorinės rizikos“ 

(žr. Priedas Nr. 1). 

7.5 Siekiant įvertinti rizikų reikšmingumą, pirmiausia įvertinama rizikos pasireiškimo 

tikimybė (žr. Priedas Nr. 2). 

7.6 Rizikos tikimybė vertinama pagal tris pagrindinius kriterijus: 

 Rizikos pasireiškimo intervalą – laikotarpis per kurį tikėtina, jog identifikuota 

rizika pasireikš; 

 Rizikos pasikartojimo dažnį – kriterijus apibrėžia pasikartojančias rizikas, kai 

rizika yra įvykusi praeityje ir, esant tam tikroms aplinkybėms, gali pasireikšti 

ateityje; 

 Tikimybę, kad rizika pasireikš per sekančius metus (procentine išraiška) – 

kriterijus naudojamas, kai sudėtinga identifikuoti rizikos pasireiškimo intervalą. 

7.7 Rizikos pasireiškimo tikimybė vertinama penkiabalėje sistemoje, kur: 

 1 balas – rizikos pasireiškimo tikimybė labai maža; 

 2 balai – rizikos pasireiškimo tikimybė maža; 

 3 balai – rizikos pasireiškimo tikimybė vidutinė; 

 4 balai – rizikos pasireiškimo tikimybė didelė; 

 5 balai – rizikos pasireiškimo tikimybė labai didelė. 

7.8 Rizikos pasireiškimo tikimybė įrašoma į FORMĄ „Bendrovės vidinės ir išorinės 

rizikos“  (žr. Priedas Nr. 1), stulpelyje „Tikimybė“. 

7.9 Įvertinus rizikos pasireiškimo tikimybę, vertinama rizikos įtaka (poveikis) Bendrovės 

veiklai. Rizikos įtaka (poveikis) vertinama penkiabalėje sistemoje, kur: 

 1 balas – rizikos įtaka nereikšminga; 

 2 balai – rizikos įtaka nežymi; 

 3 balai – rizikos įtaka vidutinė; 

 4 balai – rizikos įtaka reikšminga; 

 5 balai – rizikos įtaka labai didelė (kritinė). 

7.10 Rizikos įtaka (poveikis) vertinama pagal septynis pagrindinius kriterijus (žr. Priedas 

Nr. 3): 

 Finansinė įtaka nurodo kokius finansinius nuostolius Bendrovė patiria dėl tam 

tikros rizikos pasireiškimo; 

 Teisinė įtaka nurodo kokios teisinės sankcijos Bendrovei gali grėsti už teisinių 

reikalavimų nevykdymą. Teisiniai reikalavimai gali būti taikomi tik šalies mastu 

(nacionaliniai); 

 Reputacija ir įvaizdis – nurodo kaip gali būti paveiktas Bendrovės prestižas 

pasireiškus tam tikrai rizikai; 

 Sauga ir sveikata – nurodo kaip gali būti paveiktas darbuotojų sauga ir sveikata 

pasireiškus tam tikrai rizikai ir kokios pasekmės gali būti tolimesniam darbuotojų 

darbingumui; 

 Aplinkosauga – nurodo koks gali būti padarytas poveikis/žala aplinkai ir 

Bendrovei, pasireiškus tam tikrai rizikai; 

 Bendrovės strateginiai tikslai – nurodo koks yra procentinis tikslų neįvykdymo 

lygis, dėl to jog pasireiškė tam tikra rizika. Strateginiai tikslai apima ne tik 

finansinius, bet ir vadybinius Bendrovės tikslus; 
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 IT ir technologinė nurodo kaip gali būti paveikta Bendrovės duomenų bazė ir/ar 

kuriam laikui sutrikdytas sistemų darbas, pasireiškus tam tikrai rizikai. 

7.11 Rizikos įtaka (poveikis) įrašoma į FORMĄ „Bendrovės vidinės ir išorinės rizikos“  

(žr. Priedas Nr. 1), stulpelyje „Įtaka“. 

7.12 Vadovybė, padalinio vadovas ir vadybininkai, Rizikų registro kuratorius, kiti 

direktoriaus paskirti atsakingi asmenys peržiūri identifikuotas vidines ir išorines rizikas, jų 

tikimybės ir įtakos įvertinimus. Bendru sprendimu identifikuotų rizikų sąrašas gali būti 

koreguojamas: papildomas naujomis rizikomis, eliminuojamos sąraše esančios rizikos. 

Atitinkamai gali būti koreguojamas ir rizikų įvertinimas. 

7.13 Aptartus ir pakoreguotus „Vidinių ir išorinių rizikų sąrašus“ kartu su rizikų 

tikimybės ir įtakos įvertinimu teikia Rizikų registro kuratoriui el. paštu. 

7.14 Rizikų registro kuratorius parengia bendrą Bendrovės „Vidinių ir išorinių rizikų 

sąrašą“, šalia nurodant jų vertinimą (tikimybę ir įtaką). 

Pastaba. Jeigu keli struktūriniai vienetai identifikavo tas pačias rizikas, rizikos 

nedubliuojamos. Tačiau šalia rizikos nurodomi visi jas identifikavę struktūriniai vienetai. 

7.15 Rizikų registro kuratorius el. paštu teikia bendrą „Vidinių ir išorinių rizikų sąrašą“ 

Bendrovės direktoriui. Inicijuojamas susirinkimas, kurio metu peržiūrimas rizikų sąrašas bei 

rizikų vertinimas (tikimybė ir įtaka). Vadovybė priima galutinį sprendimą dėl identifikuotų rizikų 

bei jų vertinimo. 

7.16 Rizikų registro kuratorius, vadovaudamasis Vadovybės sprendimu, atlieka „Vidinių 

ir išorinių rizikų sąrašo“ koregavimą bei paskaičiuoja rizikų reitingą. 

 

Rizikos reitingas = tikimybė x įtaka (poveikis) 

 

7.17 Atlikus rizikų reitingavimą, išskiriamos reikšmingiausios (didžiausią įtaką verslui 

turinčios bei labiausiai tikėtinos) rizikos. Rizikų registro kuratorius sudaro rizikų žemėlapį. 

Pastaba. Rizikų žemėlapyje atvaizduojamos tik rizikos, turinčios statusą „didelė rizika“, 

„kritinė rizika“. Tuo atveju, kai esant tam tikromis aplinkybėmis, yra svarbu valdyti ir žemesnį 

statusą turinčias rizikas (statusas „vidutinį rizika“), šios rizikos taip pat įtraukiamos į rizikų 

žemėlapį. 

7.18 Rizikų registro kuratorius siunčia el. paštu rizikų žemėlapį Bendrovės direktoriui, 

kuris inicijuoja Rizikų valdymo priemonių plano (toliau – Plano)(žr. Priedas Nr. 5) parengimą 

žemėlapyje esančioms rizikoms. Plane nurodomi konkretūs veiksmai, užtikrinantys rizikos 

pasireiškimo tikimybės bei įtakos minimizavimą ir/arba eliminavimą. Priskiriami atsakingi 

asmenys, reikalingi ištekliai bei terminai priemonių įgyvendinimui. 

7.19 Rizikų registro kuratorius parengia bendrą Planą ir atlieka jo monitorinimą bei 

eskalavimą nustatytais laiko intervalais (žr. Priedas Nr. 4). 

7.20 Direktorius tvirtina Bendrovės rizikų žemėlapį bei Rizikų valdymo priemonių 

planą. 

7.21 Rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo monitoringas atliekamas nuolatos. 

Įgyvendinus Plane nurodytas užduotis, peržiūrimas rizikos reitingas ir atliekamos rizikų 

žemėlapio korekcijos. Tuo atveju, jeigu įgyvendinus numatytas priemones rizikos reitingas 

nesumažėjo, atliekama priežasčių analizė (kodėl rizikos reitingas nepasikeitė) ir numatomos 

naujos priemonės, atsakingi asmenys už priemonių įgyvendinimą, reikalingi ištekliai bei 

priemonių įgyvendinimo terminai. 
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1 Rizikų valdymo aprašas ir metodika įsigalioja, kai patvirtina Bendrovės direktorius. 

8.2 Pasikeitus metodikos priedams – direktoriaus įsakymu keičiami tik metodikos 

priedai. 

8.3 Už šios metodikos nuostatų nesilaikymą Bendrovės darbuotojai atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

8.4 Metodikos priedai yra neatskiriama metodikos dalis. 

 

 

PRIEDAI 

 

Priedas Nr. 1. Bendrovės vidinės ir išorinės rizikos 

Priedas Nr. 2. Rizikos pasireiškimo tikimybė 

Priedas Nr. 3. Rizikos įtaka (poveikis) 

Priedas Nr. 4. Rizikos reitingas 

Priedas Nr. 5. Rizikų valdymo priemonių planas 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

Bendrovės išorinės ir vidinės rizikos  

 

I lygio 

klasifikacija 

II 

lygio 

kodas 

II lygio 

klasifikacija 
Rizika Įtaka Tikimybė 

Rizikos 

reitingas 

V
id

in
ė
s 

ri
zi

k
o

s 

1
. 

V
a

ld
y

m
a

s 

1.1. 
Etika ir įmonės 

kultūra 

   

  

   
  

   

  

1.2 

Įmonės 

valdymas ir 

atskaitingumas 
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I lygio 

klasifikacija 

II 

lygio 

kodas 

II lygio 

klasifikacija 
Rizika Įtaka Tikimybė 

Rizikos 

reitingas 

1.3. 

Rizikos 

valdymas ir 

auditas 

 
  

  

   
 

  

2
. 

S
tr

a
te

g
ij

a
 i

r 
p

o
k

y
či

ų
 v

a
ld

y
m

a
s 

2.1. 
Pokyčių 

valdymas 
   

  

2.2. 

Strateginis 

planavimas ir 

vykdymas 

   

  

3
. 

P
a

g
ri

n
d

in
ė 

v
ei

k
la

 

     

  

3.1. 

Keleivių 

vežimas 

specialiaisiais ir 

užsakomaisiais 

reisais 

   
  

   

  

   
  

3.2. 
Moksleivių 

pavežėjimas 

   

  

     

3.3. 

Pagrindinė 

veikla-keleivių 

pervežimas 

   

 

3.4. Turto nuoma 
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I lygio 

klasifikacija 

II 

lygio 

kodas 

II lygio 

klasifikacija 
Rizika Įtaka Tikimybė 

Rizikos 

reitingas 

3.5. 

 
Pirkimų veikla    

 

 

4
. 

In
fr

a
st

ru
k

tū
ra

 

4.1 

Apskaita, 

veiklos 

planavimas ir 

kontrolė 

   

  

   

  

   

  

4.2. 
Finansų 

valdymas 

   
 

   
  

   

 

4.3. 
Personalo 

valdymas 

   

  

   

  

4.4.  
Vadybos 

sistemos 

   
  

   

  

4.5. 
IT strategija ir 

sauga 
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I lygio 

klasifikacija 

II 

lygio 

kodas 

II lygio 

klasifikacija 
Rizika Įtaka Tikimybė 

Rizikos 

reitingas 

4.6. Fizinė sauga    

  

4.7. 

Darbuotojų 

sauga ir 

sveikata 

   

  

   

 

   

  

4.9. Turto valdymas    
  

4.10. Komunikacija 

   
 

   
 

     
  

IŠ
O

R
IN

Ė
S

 R
IZ

IK
O

S
 

5
. 

Iš
o

rė
s 

p
o

v
ei

k
is

 (
P

E
S

T
E

L
) 

5.1. 

Politinė ir 

geopolitinė 

aplinka 

   

  

5.2.  
Ekonominė 

aplinka 

   
  

   

  

5.3. 
Socialinė 

aplinka 
   

  

5.4. Teisinė aplinka    

  

5.5. 
Ekologinė 

aplinka 
   

  

5.6. Technologinė    
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Priedas Nr. 2  

Rizikos pasireiškimo tikimybė 

Kriterijus Labai maža Maža Vidutinė Didelė 
Labai didelė 

(garantuota) 

Rizikos intervalas 

Mažai tikėtina, kad  

rizika pasireikš anksčiau 

nei kas 5 metus 

Rizika pasireikš per 

laikotarpį nuo 2 iki 5 

metų 

Rizika pasireikš per 

laikotarpį nuo 1 iki 2 

metų 

Rizika pasireikš 

per sekančius 

metus 

Rizika pasireikš per 

sekančius 6 mėnesius 

Rizikos pasikartojimo dažnis 

Mažai tikėtina, kad rizika 

pasireikš dažniau kaip 1 

kartą per 5 metus. 

Rizika pasireikš ne 

mažiau kaip kartą per 

sekančius 3 metus. 

Rizika pasireikš ne 

mažiau kaip kartą per 

sekančius 2 metus. 

Rizika pasireikš 

ne mažiau kaip 

kartą per 

sekančius 

metus. 

Rizika pasireikš ne 

mažiau 

kaip kartą per 6 mėnesius 

Tikimybė, kad rizika pasireikš 

per sekančius metus 
0 - 10 % 11 - 35 % 36 - 65 proc. 66 - 90 % 91 - 100 % 

Kriterijų apibrėžimai: 

Rizikos intervalas - nurodo laikotarpį, per kurį rizika turėtų pasireikšti nuo jos identifikavimo. 

Rizikos pasikartojimo dažnis - kriterijus apibrėžia pasikartojančias rizikas, kai rizika yra įvykusi praeityje ir, esant tam tikroms aplinkybėms, gali pasireikšti ateityje. 

Tikimybė, kad rizika pasireikš per sekančius metus - kriterijus, apibūdinantis rizikos pasireiškimo tikimybę procentine išraiška. Naudojamas, kai sudėtinga 

identifikuoti rizikos pasireiškimo intervalą. 

Tikimybės reikšmė Vertinimas balais     

Labai maža 1     

Maža 2     

Vidutinė 3     

Didelė 4     

Labai didelė (garantuota) 5     
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Priedas Nr. 3 

Rizikos įtaka (poveikis) 

Kriterijus Nereikšminga Nežymi Vidutinė Reikšminga Labai didelė (kritinė) 

Finansinė 

Sumos, galinčios neigiamai 

įtakoti veiklos  rezultatą 

Pelno/nuostolio ataskaitoje iki    

Eur 

Sumos, galinčios neigiamai įtakoti 

veiklos  rezultatą Pelno/nuostolio 

ataskaitoje svyruoja nuo  Eur iki  Eur 

Sumos, galinčios neigiamai įtakoti 

veiklos rezultatą Pelno/nuostolio 

ataskaitoje svyruoja nuo  Eur iki  Eur 

Sumos, galinčios neigiamai įtakoti 

veiklos rezultatą Pelno/nuostolio 

ataskaitoje svyruoja nuo Eur iki  

Eur 

Sumos, galinčios neigiamai 

įtakoti veiklos rezultatą 

Pelno/nuostolio ataskaitoje 

svyruoja nuo  Eur iki  Eur (25 

proc.) ir daugiau 

Teisinė 
Išorinių reikalavimų  

neįtakojami įvykiai. 

Nacionalinių reikalavimų įtakojami  

įvykiai, dėl kurių nesilaikymo vyksta 

kontroliuojančių institucijų patikrinimai. 

 Pavienės sankcijos, turinčios nežymų 

poveikį įmonės veiklai/ nacionalinių 

reikalavimų 

įtakojami įvykiai, dėl kurių 

nesilaikymo įmonė patiria nežymius 

finansinius nuostolius. 

Sankcijos, ne apribojimai, uždėtos 

kontroliuojančių institucijų ir 

įtakojančios įmonės veiklą ir 

turinčios žymų poveikį veiklai, ir / ar 

reikalaujantys žymių sąnaudų, 

siekiant atitikti teisinius reikalavimus. 

Civilinė arba administracinė byla. 

Sankcijos ir kitokie apribojimai 

uždėtos kontroliuojančių 

institucijų ir įtakojančios 

įmonės veiklą ir turinčios 

reikšmingą poveikį veiklai, ir / 

ar reikalaujantys labai didelių 

sąnaudų, siekiant atitikti 

teisiniams reikalavimams. 

Baudžiamoji byla. 

Reputacija ir įvaizdis 
Įvykis, nepatenkantis į  

žiniasklaidos priemones 

Įvykis, aprašytas vietinėje 

(miesto/rajono) žiniasklaidoje 

Įvykis, aprašytas nacionalinėje 

žiniasklaidoje. Formuojantis neigiamą 

įmonės įvaizdį. 

Įvykis, aprašytas nacionalinėje 

žiniasklaidoje,  

dėl kurio mažėja įmonės prestižas, 

prarandama rinkos dalis 

Įvykis, aprašytas nacionalinėje 

ir tarptautinėje žiniasklaidoje, 

viešai kritikuojantis įmonę. 

Prarasta reputacija ir rinkos 

dalis. Valstybinių institucijų 

susidomėjimas ir kritika. 

Sauga ir sveikata 

Lengvas poveikis sveikatai, kuris 

neturi įtakos tolimesnėms darbo 

funkcijoms. Užtenka pirmosios 

pagalbos suteikimo darbo vietoje. 

Nėra traumų kitoms 

suinteresuotoms šalims. 

Laikinas darbinių funkcijų atlikimo 

apribojimas arba nedarbingumo 

pažymėjimas < 5 darbo dienos. 

Nežymus, atstatomas poveikis sveikatai 

(pvz., odos pažeidimai.) 

Rimtas poveikis sveikatai, nuolatinis 

darbo funkcijų apribojimas arba 

nedarbingumo pažymėjimas >5 darbo 

dienos. Gydymas ligoninėje. 

Rimtas poveikis sveikatai, 

sukeliantis ilgalaikę įtaką darbinių 

funkcijų atlikimui, negrįžtamas 

poveikis sveikatai  (darbingumo 

lygio praradimas iki 50 proc.). 

Mirtinas įvykis arba įvykis, dėl 

kurio darbuotojas (-ai)/kitos 

suinteresuotos šalys gavo 

nuolatinį nedarbingumą 

(darbingumo lygis tik 20 proc.). 
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Kriterijus Nereikšminga Nežymi Vidutinė Reikšminga Labai didelė (kritinė) 

Aplinkosauga 
Nežymus neigiamas poveikis 

aplinkai įstaigos teritorijoje. 

Aiškus aplinkos sunaikinimas ar teršalų 

išmetimą į aplinką, bet neturintis  

ilgalaikio poveikio, pavienis įstatymų 

pažeidimas 

Išmetimai į aplinką turintys aplinką 

naikinantį poveikį; pakartotini teisės 

aktų nesilaikymo atvejai arba 

apribojimai uždedami dėl 

pasikartojančių skundų. Baudos. 

Žymus neigiamas poveikis aplinkai; 

iš įmonės yra reikalaujama imtis 

priemonių atstatyti aplinkai 

padarytą žalą, kuri viršija įstatymų 

nustatytus limitus. 

Pasikartojantis, žymus 

neigiamas poveikis aplinkai, 

aplinkos įstatyminiai 

apribojimai turi ilgalaikį 

neigiamą poveikį įmonei. 

Bendrovės strateginiai 

tikslai* 

Įvykis, neturintis įtakos įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimui 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

strateginiai tikslai neįgyvendinti ne 

daugiau kaip 20 % 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

strateginiai tikslai neįgyvendinti nuo 

20 % iki 40 % 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

strateginiai tikslai neįgyvendinti 

nuo 40 % iki 60 % 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

strateginiai tikslai 

neįgyvendinti daugiau kaip  60 

% 

IT ir technologinė 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

sistemos neveikia mažiau nei 1 

valandą 

Įvykis, dėl kurio įstaigos sistemos  

neveikia keletą valandų. 

Įvykis, dėl kurio įstaigos sistemos 

neveikia 1 dieną. 

Įvykis, dėl kurio įstaigos  

sistemos neveikia 1 dieną, o 

prarastai informacijai atkurti reikia 

laiko. 

Įvykis, dėl kurio įstaigos 

parastos informacijos atkurti 

neįmanoma. 

 

 

Suma (nuo), Eur Suma (iki) Eur Įtakos reikšmė Vertinimas balais 

 0  000 Nereikšminga 1 

 000  000 Nežymi 2 

 000  000 Vidutinė 3 

 000  000 Reikšminga 4 

000  ir daugiau Labai didelė (kritinė) 5 
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Priedas Nr. 4 

Rizikų reitingas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Labai didelė tikimybė 5

Vidutinė 

rizika                      

5

Didelė 

rizika 10

Kritinė 

rizika                   

15

Kritinė 

rizika                       

20 

Kritinė 

rizika                   

25

Didelė tikimybė 4

Vidutinė 

rizika                      

4

Vidutinė 

rizika                      

8

Didelė 

rizika 12

Kritinė 

rizika                                

16    

Kritinė 

rizika                              

20

Vidutinė tikimybė 3
Žema rizika 

3

Vidutinė 

rizika                      

6

Vidutinė 

rizika                      

9

Didelė 

rizika 12

Kritinė 

rizika                      

15

Maža tikimybė 2
Žema rizika 

2

Žema rizika 

4

Vidutinė 

rizika                      

6

Vidutinė 

rizika                      

8

Didelė 

rizika 10

Labai maža tikimybė 1
Žema rizika 

1

Žema rizika 

2

Žema rizika 

3

Vidutinė 

rizika                      

4

Vidutinė 

rizika                      

5

POVEIKIS 1 2 3 4 5

TIKIMYBĖ

Žema rizika (1-3) - Rizika turi būti suvaldoma per esamą kontrolę ir esamas procedūras. Monitorinama kartą per metus. Esant poreikiui monitorinama Vadovybei.

Vidutinė rizika (4-9) - Rizikos monitorinamos kartą per 6 mėnesius ir eskaluojamos Vadovybei.

Didelė rizika (10 - 12)- Rizikos monitorinamos kartą per ketvirtį ir eskaluojamos Vadovybei.

Kritinė rizika (15-25) - Rizikos monitorinamos kas mėnesį, eskaluojamos Vadovybei.

Valdybai eskaluojamos rizikos 1 kartą per 6 mėn.
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Priedas Nr. 5 

Rizikų valdymo priemonių planas 

Rizika Rizikinga sritis 
Rizikos 

reitingas 
Rizikos savininkas 

Rizikos 

valdytojas 
Užduotis Terminas 

         

              

              

       

 


